ISELOOMUOMADUSTE SORTEERIMINE
Hinda ennast ise!
Juhend
Oodatav tulemus:
Klient
 teab iseloomuomadusi, mis aitavad tal edu saavutada ja mida tasub endas arendada;
 oskab ennast analüüsida.
Sobiv sihtrühm: põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased
Vajalikud vahendid: tööleht, kirjutusvahend
Meetodid: iseseisev töö, rühmatöö
Aeg: ~ 30 min
Tegevuse kirjeldus:
 Selgita ülesande eesmärki. Iseloomuomadused mõjutavad meie karjäärivalikut ja tööl
toimetulekut. Iseloomuomaduste puhul saame rääkida endasse suhtumisest (nt
tagasihoidlikkus, julgus), teistesse suhtumisest (nt siirus, abivalmidus, tähelepanelikkus), töösse suhtumisest (nt töökus, täpsus) ja tahteomadustest (nt
iseseisvus, visadus). Iseloomuomadused on peamiseks eelduseks, et olla teatud
kutsealal, töövaldkonnas või ametis tulemuslik ja tööandja poolt hinnatud ning samas
ka enesega rahulolev. Iseloomu tugevamate ja arendamist vajavate külgede
tundmine võimaldab inimesel teadlikumalt oma karjääri planeerida.
 Juhenda tabeli täitmist. Kliendil paigutada töölehel nimetatud iseloomuomadused
tabelisse lähtuvalt sellest, mil määral üks või teine omadus on talle iseloomulik. Soovi
korral võib tabelisse lisada veel omadusi, mida loetelus ei ole. Julgusta klienti
eneseanalüüsile.
 Jaga osalejad 4-5 liikmelistesse rühmadesse, kus toimub edasine arutelu. Rühmades
arutada järgmisi küsimusi:
- Miks on vaja osata ennast iseloomustada?
- Millised isikuomadused aitavad edu saavutada?
- Milliseid isikuomadusi tasuks endas arendada ja miks?
Mõtteid edasiseks aruteluks:
 Miks on vahel vaja arendada ka neid oskusi, milles inimene ei ole kõige tugevam?
 Millistes olukordades ja kuidas need iseloomuomadused avalduvad?
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ISELOOMUOMADUSTE SORTEERIMINE
Hinda ennast ise!
Tööleht
Paiguta vastavalt enesetundele iseloomuomadused tabelisse. Selleks vali allpool toodud
iseloomuomadused ja paiguta nad tabelisse Sulle sobivasse kohta. Soovi korral võid
tabelisse veel iseloomujooni lisada.
Aktiivne, rahulik, abivalmis, kannatlik, aus, töökas, viisakas, põhjalik, tagasihoidlik,
vaikne, enesekindel, laisk, tundlik, järjekindel, seltskondlik, rõõmsameelne, jutukas,
sõbralik, uudishimulik, hajameelne, tähelepanelik, iseseisev, otsustusvõimeline,
püsiv, julge, täpne, visa, järeleandlik, kangekaelne, suhtlemisjulge, avameelne,
pealiskaudne, hooletu, tundeid valitsev, emotsionaalne, usaldav, kahtlustav, auahne,
kättemaksuhimuline, sõltumatu.
On mulle täiesti
iseloomulik

On mulle küllaltki
iseloomulik

On mulle veidi
iseloomulik

Ei iseloomusta
mind üldse

Kirjuta siia need iseloomuomadused, mis aitavad Sul edu saavutada:
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
Kirjuta siia need iseloomuomadused, mida tasuks endas arendada:
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………........

